Referat af bestyrelsesmøde
i Dagtilbud Lund
tirsdag d. 22. marts i Børnelunden kl. 17.30 -19.30

In d le d n in gs v is f å r A nd r es ( k o nt ak tp o li t ik er) e n r u nd v is n in g f ra k l . 1 7. 1 5
Af b ud : L i ne

1. Spørgsmål / kommentarer til nyt fra dag tilbuddet (I+D) (10 min)
Mulighed for spør gsmål og kommentarer til udsendte bilag med nyt fra dagtilbuddet ,
som indeholdt nyt om:


Corona: hvor de sundhedsfaglige restriktioner nu er bortfaldet, og vi arbejder på
i dagtilbuddet at komme tilbage til de gode hverdage, med alt det vi gerne vil –
og samtidig har vi en ferie - og afspadserings -pukkel der skal afviklet i løbet af
den kommende periode



Feriepasning: den fælles sommerferiepasning afvikles i år i Dagtilbud Østbirk



Sammenhængende bør neliv: at vi arbejder pædagogisk med bestyrel sens princip
internt og at der i Børnelundens vuggestue er i gangsat en proces med at gå fr a
5 til 4 vuggestuegr upper (for også at have plads til børnehavebørnene i
Børnelunden på sigt)



Dagplejen: der igen kan mødes på tværs og vi kan komme mere rundt til dem
igen (efter Corona)



Personale og ledelse: Vi søger pædagoger igen – og endnu en assisterende leder



Budget og økonomi: Vi kom ud af 2021 med et underskud og er også i 2022
udfordrede på økonomien, bl.a. grundet stigende energipriser og r eduktion i
ressourcetildelingen pr barn i børnehaven i dette budgetår .

I bestyrelsen rejses der s pørgsmål ved den reducerede budgettildelingsmodel i ft
børnehavebørn, hvor vi får tildelt færre ressourcer, bl.a. grundet politiske
prioriteringer o g ny budgettildelingsmode l fra 2022. Dette drøftes med kontaktpolitiker.
Desuden har de stigende energipriser betydning også for dagtilbud. Vi har neto p nu
betalt regninger, der svarer til 130 % af det forbrug vi havde i 2021 .
Det bliver spurgt ind til Coronarelaterede refusio ner, de er endnu ikke udmøntet for
2021, men Betina har en forventning om at der vil blive refunderet 75 % som skete
sidst, men afventer po litisk beslutning om dette.
Der suppleres kort med information omkring forberedelse til potentiel modtagelse a f
flygtninge fra Ukraine, men aktuelt har v i ikke forventninger om, at dette vil komme til
at blive mest aktuelt i Dagtilbud Lund (hvor vi i forvejen er pressede på kapaciteten).
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Desuden udarbejdes en interessetilkendegivelse til at støtte udviklingen af e n legeplads
ved Provstlund, på baggrund af forældrehenvendelse omkring dette.

2. Opfølgni ng siden s idst (I) (5 min)


Corona-diskussio n
Fra bestyrelsen opfordring til at sik re fastholdelse af håndhygiejne. Dette kunne
også foregå ved at sy nliggøre via fo tos. Der arbejdes videre internt på dette i
personalegruppen.

2. Drøftelse af kapaci tetsudfordring med kontaktpolitiker (D) (4 5 min)
Andres Boesen er indbudt til at deltage i vores bestyrelsesmøde. Vi ønsker bl.a. at
komme omkring følgende:


Dagtilbud Lund (bestyrelsen pr æsenterer)



Hvad er de politisk optaget af på dagtilbuds -området? Og hvilke kvalitetskr iterier
ses i for hold til Dagtilbud (v. Andreas / kontaktpolitiker)



Input fra arbejdsgruppen ang. indre - og ydre rammer i børnelunden med fokus på
de overor dnede rammer (årshjuls-tema).

Andres præsenterer sig selv : Er også selv forældre i dagtilbud i Ho rsens Kommune, og
har tidligere siddet i Børne og Skoleudvalget i 8 år, har været frav ærende i 4 år, men er
nu tilbage i udvalg et o g er nu vores kontaktpolitiker. Han stiller sig til rådighed og har
vi brug for sparring eller drøftelser, er vi velkomne til at indbyde.
Andreas er o ptaget af, dygtige, veluddannede mennesker skal være omkring børnene. At
de har mulighed for at sikre nærvær o g have faglige drøftelse med fokus på børnene.
Han er også optaget af gode normeringer og fokus på rekruttering af nye, samt skabe
fleksible arbejdspladser, også for at kunne rekruttere nye medarbejdere / fastholde
medarbejdere, fx også seniorer. Desuden har han også en nysgerrighed på det
naturvidenskabelige og STEAM -perspektivet (Science, Tec hnology, Engineering, Arts,
Mathematics). Andreas nævner o gså, at der er fokus på kapacitetsudfordringer og
politiske prioriteringer i f .t. dette. Her udfo rdrer de stigende pr iser også.
På baggrund af dette, er der i bestyrelsen en drøftelse af forskellige perspektiver på
rekrutteringsproblem er.
Andreas tilkendegiver, at det ser ud til at der er mange børn tilknyttet Børnelunden og
at det er velkendt at kapaciteten i Dagtilbud Lund er udfordret. Det drøftes i
bestyrelsen, at kapaciteten presses urimeligt også i f .t. at kommunen som sådan
forsøger at få flere tilflyttere til kommunen og samtidig har svært ved at finde gode
pasningsmuligheder og skoletilbud efterfølgende. Der efterlyses en mere langsigtet plan
– og at denne meldes ud. Uvisheden skaber usikkerhed i forældregruppen . Andreas
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nævner, at den politiske beslutning omkring prioriteringer af anlægsbyggeri vil ske i maj
måned. Der kigges i denne samme nhæng både på den kortsigtede og den langsigtede
bane. Mulighederne for deltidspladser og o m dette kan være en hjælp, både for den
enkelte familie og for dagtilbudsområdet drøftes også. Et konkret forslag fra
bestyrelsen ly der på, kan man i f m udstykning a f nye byggegrunde ligge r en forventning
ind til en tildeling til daginstitution fra lodsejeren også.
Et andet perspektiv på kapacitetsudfordrin ger i Lund nævnes også, nemlig at rigtig
mange forældre ø nsker plads i Børnelunden eller Lund Børnehus, men her er allerede
mange børn, så nye børn vil primært anv ises til Bygholm Bakker, og dette skaber ikke
nødvendigv is stor glæde hos alle familier (da det med transporten på Silkeborgvej
fylder).

3. Forslag til forbedri ng af i ndr e - og ydre r ammer i Børnelunden (inventar) (D) (40
min)
Arbejdsgruppen fremlægger forslag og vi dr øfter dem i fællesskab (årshjuls-tema).
I bestyrelsen har været nedsat en arbejdsgruppe der har drøftet Børnelunden og mulige
forbedringer. Fra arbejdsgruppen er pointen, at pavillonen er op rettet som midlertidig,
hvilket formodentlig har været billigere end permanent bygger i, men kan dette så
udløse en ekstra pulje, nu hvor den skal permanentgøres.
Tim gennemgår som indledning forældretilfredshedsundersøgelsen, hvor der ses en
tendens til e n lidt lav ere score på de indendørs og udendørs ram me i Børnelunden,
sammenlignet med de andre børnehuse i Dagtilbud L und. Bestyrelsen pointerer, at dette
ikke skal ses som en kritik af personalet eller interne arbejdsgange her, men et fokus på
de fysiske rammer (og forskellen på disse i dagtilbuddet).
Prioriteringer indendø rs:
Frigøre lokaler til motorik / fordybelse (permanente)
14 børn på hver vuggestue er mange i lokalerne (i v uggestuen)
Tage på flere ture – eller mere faste ture (m ålrettet børnehave) / kunne også være
naturbus
Mere liv i fællesområdet (konkret forslag kunne være et lignende møbel som ”osten”
(som i Bygholm Bakker) og flere motorikredskaber (kunne være step stones eller
snurretoppe).
Udklædningstøj
Prioritering udendørs , børnehave :
Udendørs belysning på legepladserne
Stubbe på jorden (til at hoppe på)
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Balancegang
Rør man kan kravle igennem
Reb på bakken
Flere Gynge
Rutsjebane
Mere bål i bålhuset

Disse anbefalinger nævnes som indspark og anbefalinger fra bestyrelsen.
Kort afsluttende drø ftelser om niveauet i drøftelsen i ft principper og praktik.
Alle anbefalingerne tages med – også som inspiration til senere drøftelse i
personalegruppen. Desuden næv ner Betina, at læringsmiljøer på legepladsen vil være et
overordnet tema i dagtilbud i foråret.
Andreas vil tage besty relsens pointe med videre omkring permanentgørelse af noget der
er startet som midlertidigt.

4. Gennemgang af beslutning er og akti onspunkter (B) (10 min)


Når den politiske drø ftelse har været i maj måned, vil ske en tilbagemelding
herfra



Ligeledes giver en opfordring videre til fortsat drøftelse af normeringer, og
minimumsnormeringer, herunder også reduceret budgettildeling



Potentiel opfølgning på punktet omkring permanentgørelse af Børnelundens
børnehave

(I=information, D=drø ftelse, B=beslutning)
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